JÓLAPAKKAR
SEM BRAGÐ ER AF
Árlega setur Norðlenska saman gómsætan jólaglaðning, sérstaklega með það
að markmiði að aðstoða þig við að gleðja starfsfólk þitt eða viðskiptavini.
Þú getur valið pakka sem við höfum sett saman
eða átt heiðurinn af samsetningu pakkans.
Hafðu samband við okkur í gegnum netfangið jolagjafir@nordlenska.is
eða í síma 460 8800.

DÆMI UM GIRNILEGA PAKKA

KETKRÓKUR

HURÐASKELLIR

Hálfúrbeinað lambalæri
með villibráðakryddi

Hálfúrbeinað lambalæri
með berjakryddi

KEA léttreykt lambalærissteik, úrbeinuð

Íslensk hráskinka 90 g

Þurrverkað og hálfúrbeinað hangilæri

Hátíðarpaté með sérvöldum
íslenskum kryddjurtum 125 g

Hátíðarpaté með beikoni
og döðlum 125 g

Pedersen salami 250 g

Lamb Jerkey frá Feed the Viking 50 g

Jóla-brie MS 150 g

Nóa rjómasúkkulaðihnappar 130 g

Jóla Yrja MS 120 g

Hrökkbiti með fræjum 100 g

Hrökkbiti með fræjum 100 g

Flóra chillisulta 156 g

Flóra chillisulta 156 g

Jólakassi lítill

Nóa rjómasúkkulaðihnappar 130 g

Verð 14.995 kr.

Jólakassi

Verð 9.995 kr.

LEPPALÚÐI

GRÝLA

KEA hamborgarhryggur

KEA hamborgarhryggur

Hálf úrbeinað lambalæri
með berjakryddi

Hálfúrbeinað lambalæri
með villibráðakryddi

Pedersen Salami 250 g

Þurrverkað og kryddað
hálfúrbeinað lambalæri

Hátíðarpaté með sérvöldum
íslenskum kryddjurtum 125 g
Jóla-brie MS 150 g
Hrökkbiti með fræjum 100 g
Flóra chillisulta 156 g
Nóa rjómasúkkulaðihnappar 130 g
Jólakassi

Verð 13.495 kr.

Hátíðarpaté með sérvöldum
íslenskum kryddjurtum 125 g
Grafið nautafille, sneitt 90 g
Jóla-brie MS 150 g
Nóa Pralín molar 250 g
Nóa gullmolar 280 g
Hrökkbiti með fræjum 100 g
Flóra chillisulta 156 g
Jólakassi

Verð 17.945 kr.

FYRIR GRÆNKERA

GRÆNKRÓKUR
Hnetusteik
Villisveppasósa
Vegan súpa
Grænmetispottur

Við bjóðum einnig upp á breitt úrval
íslenskra vara til að fullkomna þinn
gómsæta pakka: konfekt, osta,
graflax, kex, kaffi, sultur og fleira.

Vegan Tikka masala
Omnon súkkulaði Nicaragua 73%
Omnon súkkulaði
Superchocoberry
barleynibblynuttylicious
Jólakassi

Verð 13.900 kr.

*Verð á jólapökkum miðast við eftirtaldar
meðalstærðir á kjötvörum:
KEA hangikjöt beinlaust 1,8–2,0 kg.
KEA hamborgarhryggur 2,0–2,2 kg.
Norðlenska berjakryddað lambalæri 1,9–2,2 kg.
KEA léttreiktur lambahryggur 2,0–2,2 kg.
**Verð eru með virðisaukaskatti.

VERÐI ÞÉR AÐ GÓÐU
KEA KJÖTIÐ — ÓMISSANDI HLUTI AF ÍSLENSKU JÓLAHALDI
KEA hangikjötið er taðreykt og verkað með hefðbundinni íslenskri aðferð sem
tryggir bragðgott kjöt með góðu reykbragði. Engu vatni er bætt við hangikjötið
þannig að suðurýrnun er í lágmarki. Um 2 vikur tekur að framleiða KEA
hangikjöt og er framleiðslunni stjórnað af kjötmeisturum með áratuga reynslu.
Strangt gæðaeftirlit er með framleiðslunni sem tryggir neytendum ávallt
fyrsta flokks hangikjöt.
KEA hamborgarhryggur þykir sérlega bragðgóður og safaríkur enda framleiddur úr fyrsta flokks hráefni undir handleiðslu kjötmeistara Norðlenska.
KEA léttreyktur lambahryggur þykir mjög mildur
og bragðgóður og aukast vinsældir hans á hverju ári.
KEA léttreykt úrbeinuð lambalærissteik er nýjung sem hefur
fengið mjög góða dóma í bragðprófunum.

HÚSAVÍKURHANGIKJÖTIÐ ER MARGVERÐLAUNAÐ
Húsavíkurhangikjötið er taðreykt og verkað eftir aldagömlum þingeyskum
hefðum sem tryggja gott reykbragð en kjötið er tiltölulega lítið saltað miðað
við flestar aðrar tegundir á markaðnum. Engu vatni er bætt við hangikjötið
þannig að suðurýrnun er í lágmarki.

FERSKT LAMBA- OG NAUTAKJÖT
Norðlenska lambalæri, hálfúrbeinað með villibráðarkryddi eða berjakryddi.
Norðlenska lambalærissteik, beinlaus með sérvöldum íslenskum kryddjurtum.
Norðlenska, sérvalin og snyrt nautalund í gjafaöskju.

FYRIR SÆLKERA
Chorizo-, ítalska- og Pedersen salami eru ómissandi
fyrir sælkerana ásamt þurrkverkuðum vöðvum.
Eldstafir og lambastafir eru einnig mjög vinsælir.

jolagjafir@nordlenska.is / 460 8800

